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IV. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

 
Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a 

zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, 
brambory a výrobky z nich a banány 

 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 2 odst. 1 
písm. a), d), 
g), h), i), r), s), 
t), u), v) 

 a) ovocem celé, čerstvé, zdravé 
ovoce, bez známek hniloby a plísní, 
obsahující všechny základní části, ve 
stadiu technologické zralosti, očištěné, 
zbavené cizích příměsí, 

 

 

 

d) džemem výběrovým (Extra) 
potravina vyrobená ze směsi přírodních 
sladidel), vody a nezahuštěné pulpy 
jednoho nebo více druhů ovoce, 
přivedené do vhodné rosolovité 
konzistence, 

 

g) džemem potravina vyrobená ze 
směsi přírodních sladidel, vody, pulpy 
nebo dřeně, nebo z přírodních sladidel, 
vody a dřeně, jednoho nebo více druhů 

32001L0113 
 

Příloha III, 
písm. A, odst. 
1, první 
odrážka 
 
 
 
 
 
 
Příloha I, odst. 
I, druhá 
odrážka 
 
 
 
 
 
Příloha I, odst. 
I, první 
odrážka 
 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
Ovocem: 

 - čerstvé, zdravé ovoce, nezkažené, 
obsahující všechny základní části ve 
stavu zralosti vhodném pro použití, po 
očištění, odstranění nežádoucích 
příměsí, větviček a stopek, 

 

„Džemem výběrovým (Extra)“ se rozumí 
směs cukrů, nezahuštěné pulpy jednoho 
nebo více druhů ovoce a vody přivedená 
do vhodné rosolovité konzistence 

 

 

 

„Džemem“ se rozumí směs cukrů, pulpy 
nebo dřeně jednoho nebo více druhů 
ovoce a vody o vhodné rosolovité 
konzistenci. 
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ovoce, přivedené do vhodné rosolovité 
konzistence, 

 

h) marmeládou potravina vyrobená 
ze směsi přírodních sladidel, vody a 
jedné nebo více surovin získaných z 
citrusových plodů, přivedené do vhodné 
rosolovité konzistence, přičemž za 
suroviny získané z citrusových plodů se 
považují pulpy, dřeně, šťávy, vodné 
extrakty a kůry, 

 

i) rosolem a rosolem výběrovým 
(Extra) potravina vyrobená ze směsi 
přírodních sladidel a šťávy nebo ze 
směsi přírodních sladidel a vodných 
extraktů z jednoho nebo více druhů 
ovoce, přivedená do vhodné rosolovité 
konzistence, 

 

 

 

 

r) kaštanovým krémem potravina 
vyrobená ze směsi vody, přírodních 
sladidel a kaštanového protlaku 
získaného z plodů kaštanu jedlého 
Castanea sativa,  

 

 

s) zázvorem jedlý kořen rostliny 
zázvoru v čerstvém nebo 

 
 
 
Příloha I, odst. 
I, pátá odrážka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha I, odst. 
I, odrážka třetí 
 
 
Příloha I, odst. 
I, odrážka 
čtvrtá 
 
 
 
 
 
 
Příloha I, odst. 
I, odrážka 
sedmá 
 
 
 
 
 
Příloha III, 
písm. A, odst. 
1, třetí odrážka 

 

 

„Marmeládou“ se rozumí směs vody, 
cukrů a jednoho nebo několika těchto 
výrobků získaných z citrusových plodů 
zpracovaná do vhodné rosolovité 
konzistence: pulpy, dřeně, šťávy, 
vodných extraktů a kůry. 

 

 

 

„Rosolem“ se rozumí směs cukrů a šťávy 
nebo vodných extraktů z jednoho nebo 
více druhů ovoce přivedená do vhodné 
rosolovité konzistence. 

V případě „rosolu výběrového (Extra)“ 
však nesmí být množství ovocné šťávy 
nebo vodných extraktů použitých k 
výrobě 1 000 g konečného výrobku 
menší, než je stanoveno pro výrobu 
džemu výběrového (Extra). 

 

 

„Kaštanovým krémem“ se rozumí směs 
vody, cukru a nejméně 380 g 
kaštanového krému (Castanea sativa) na 
1 000 g konečného výrobku zpracovaná 
do vhodné konzistence. 

 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
„zázvorem“ jedlý kořen zázvoru v 
čerstvém nebo konzervovaném stavu. 
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konzervovaném stavu, který může být 
sušen nebo uchováván v sirupu, 

 

 

 

t) ovocnou dužninou neboli pulpou 
jedlá část ovoce, podle potřeby bez 
kůry, slupky, jader, pecek a jádřinců, 
která je tvořena ovocem celým, hrubě 
nakrájeným nebo rozdrceným, ale která 
nebyla rozmělněna na dřeň,  

 

u) ovocnou dření surovina získaná 
pasírováním jedlých částí ovoce podle 
potřeby zbaveného kůry, slupek, jader a 
pecek, která byla rozmělněna na dřeň 
propasírováním nebo obdobným 
procesem a je určená k dalšímu 
zpracování,  

 

 

v) vodním extraktem ovoce vodní 
výluh z ovoce, který s ohledem na ztráty 
nutně vzniklé při řádném zpracování 
obsahuje všechny ve vodě rozpustné 
složky použitého ovoce, 

 

 
 
 
 
 
Příloha III, 
písm. A, odst. 
2 
 
 
 
 
 
 
Příloha III, 
písm. A, odst. 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha III, 
písm. A, odst. 
4 
 

Zázvor může být sušen nebo uchováván 
v sirupu. 

 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

(Ovocnou) pulpou: 

Jedlá část celého plodu, podle potřeby 
bez kůry, slupek, jader, pecek a podobně, 
která byla nakrájena nebo rozdrcena, ale 
která nebyla rozmělněna na dřeň. 

 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

(Ovocnou) dření: 

Jedlá část celého plodu, v případě 
potřeby bez kůry, slupek, jader, pecek a 
podobně, která byla rozmělněna na dřeň 
propasírováním nebo obdobným 
procesem. 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

Vodnými extrakty (ovoce): 

Vodné extrakty ovoce, které kromě ztrát 
nutně vznikajících při řádném zpracování 
obsahují všechny ve vodě rozpustné 
složky použitého ovoce. 
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§ 3 odst. 2 
písm. a), d), 

e), f), g) 

a) v názvu použitý druh nebo druhy 
ovoce v sestupném pořadí podle 
hmotnosti použité suroviny, 

 
 
 
d) u džemů, džemů výběrových 
(Extra), džemů výběrových (Extra) 
speciálních, džemů výběrových (Extra) se 
sníženým obsahem cukru, marmelád, 
rosolů, rosolů výběrových (Extra), 
kaštanového pyré, povidel, klevel, 
ovocných protlaků a ovocného pyré 
množství ovoce v gramech, které bylo 
použito pro výrobu 100 g hotového 
výrobku; tento údaj se uvede ve stejném 
zorném poli jako název výrobku a jasně 
viditelnými písmeny, 
 
 
 
e) u džemů, džemů výběrových 
(Extra), džemů výběrových (Extra) 
speciálních, džemů výběrových (Extra) se 
sníženým obsahem cukru, marmelád, 
rosolů, rosolů výběrových (Extra), 
kaštanového pyré, povidel, klevel, 
ovocných protlaků a ovocného pyré 
celkový obsah přírodních sladidel v 
gramech obsažených ve 100 g výrobku, 
přičemž uvedené číslo představuje 
množství stanovené refraktometricky při 
20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 
refraktometrické stupně,  
 
 
 

32001L0113 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 

 
 
 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 
3 
 
 
 
32001L0113, 
článek 2, odst. 
5 
 
 
 
 
 
 
32001L0113, 
článek 2, odst. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názvy výrobků musí být doplněny údajem o 
použitém druhu nebo druzích ovoce v 
sestupném pořadí podle hmotnosti použité 
suroviny 

 

Na etiketě musí být uveden údaj o obsahu 
ovoce slovy „vyrobeno z … g ovoce na 100 
g konečného výrobku“, případně po 
odečtení hmotnosti vody použité pro 
přípravu vodných extraktů. 

 

Údaje podle bodu 3 a bodu 4 prvního 
pododstavce se musí nacházet ve stejném 
zorném poli jako název výrobku a musí být 
uvedeny jasně viditelnými písmeny. 

 

 

 

Na etiketě musí být uveden celkový obsah 
cukru slovy „celkový obsah cukru: … g na 
100 g“, přičemž uvedené číslo představuje 
množství stanovené refraktometricky při 20 
°C u konečného výrobku s tolerancí ± 3 
refraktometrické stupně. 

Obsah cukru však nemusí být uveden, 
pokud je uveden údaj o výživové hodnotě 
vztahující se k cukrům podle směrnice 
90/496/EHS (1). 
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f) u džemů, džemů výběrových 
(Extra), džemů výběrových (Extra) 
speciálních, džemů výběrových (Extra) se 
sníženým obsahem cukru, marmelád, 
rosolů, rosolů výběrových (Extra), 
kaštanového pyré, povidel a klevel 
přítomnost zbytkového oxidu siřičitého, 
jestliže jeho obsah ve výrobku je vyšší než 
10 mg/kg,  
 
 
g) u džemů, džemů výběrových 
(Extra), džemů výběrových (Extra) 
speciálních, džemů výběrových (Extra) se 
sníženým obsahem cukru, marmelád, 
rosolů, rosolů výběrových (Extra), 
rosolové marmelády a kaštanového pyré 
v názvu výrobku jméno použitého druhu 
nebo použitých druhů ovoce v sestupném 
pořadí podle hmotnosti použité suroviny, 
 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32001L0113, 
článek 2, odst. 
2 

Pokud je obsah zbytkového oxidu siřičitého 
vyšší než 10 mg/kg, musí být odchylně od 
čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/13/ES uvedena 
jeho přítomnost v seznamu složek. 

 

 

 

 

 

Názvy výrobků musí být doplněny údajem o 
použitém druhu nebo druzích ovoce v 
sestupném pořadí podle hmotnosti použité 
suroviny. 

 

§ 3 odst. 3 (3) U výrobků podle odstavce 2 písm. e) 
se údaj o obsahu přírodních sladidel 
uvede ve stejném zorném poli jako název 
výrobku a jasně viditelnými písmeny; 
obsah cukru nemusí být uveden, pokud 
jsou výrobky označeny výživovými údaji. 
 

32001L0113 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 

5 
 
 

 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 

4 

Údaje podle bodu 3 a bodu 4 prvního 
pododstavce se musí nacházet ve stejném 
zorném poli jako název výrobku a musí být 
uvedeny jasně viditelnými písmeny. 

 

 

Obsah cukru však nemusí být uveden, 
pokud je uveden údaj o výživové hodnotě 
vztahující se k cukrům podle směrnice 
90/496/EHS (1). 
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§ 3 odst. 4 (4) U výrobků podle odstavce 2 písm. g) 
vyrobených ze 3 nebo více druhů ovoce 
může být údaj o druzích použitého ovoce 
nahrazen slovy „směs ovoce“, podobnou 
formulací nebo počtem použitých druhů 
ovoce. 
 

32001L0113 
 

32001L0113, 
článek 2, odst. 

2 
 
 
 
 

 

U výrobků vyrobených ze tří nebo více 
druhů ovoce však může být údaj o druzích 
použitého ovoce nahrazen slovy „směs 
ovoce“ nebo podobnou formulací nebo 
počtem použitých druhů ovoce. 

 

§ 4 odst. 1 (1) Označení „rosolová marmeláda“ lze 
použít pro marmelády, pokud výrobek 
neobsahuje žádnou nerozpustnou hmotu 
citrusových plodů, s výjimkou malého 
množství jemně krájené kůry citrusů. 

32001L0113 Příloha I, 
odstavec I, 
odrážka šestá 

Název „rosolová marmeláda“ smí být použit 
pouze tehdy, pokud výrobek neobsahuje 
žádnou nerozpustnou látku, kromě 
případného malého množství jemně 
nakrájené kůry. 

§ 5 odst. 6 (6) Minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 
kg potraviny je uveden v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. 
 

32001L0113 Příloha I, odst. 
I, odrážka 

první,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příloha I, odst. 
I, odrážka, 

druhá,  
 
 
 
 

Množství pulpy nebo dřeně použité k 
výrobě 1 000 g konečného výrobku nesmí 
být menší než 

— 350 g obecně, 

— 250 g u červeného rybízu, jeřabin, 
rakytníku, černého rybízu, 

šípků a kdoulí, 

— 150 g u zázvoru, 

— 160 g u plodů kešu, 

— 60 g u plodů mučenky. 

 

 

Množství pulpy použité k výrobě 1 000 g 
konečného výrobku nesmí být 

menší než 

— 450 g obecně, 

— 350 g u červeného rybízu, jeřabin, 
rakytníku, černého rybízu, 
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Příloha I, odst. 

I, odrážka 
třetí,  

 
 
 

 
 
 
Příloha I, odst. 

I, odrážka 
čtvrtá,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příloha I, odst. 

I, odrážka 
pátá,  

 
 

šípků a kdoulí, 

— 250 g u zázvoru, 

— 230 g u plodů kešu, 

— 80 g u plodů mučenky 

 

Množství šťávy nebo vodných extraktů 
použité k výrobě 1 000 g konečného 
výrobku nesmí být menší, než je stanoveno 
pro výrobu džemu. 

Tato množství se vypočítávají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. 

 

V případě „rosolu výběrového (Extra)“ však 
nesmí být množství ovocné šťávy nebo 
vodných extraktů použitých k výrobě 1 000 
g konečného výrobku menší, než je 
stanoveno pro výrobu džemu výběrového 
(Extra). 

Tato množství se počítají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. Tyto druhy ovoce 
nemohou být při výrobě rosolu výběrového 
(Extra) smíseny s jinými druhy: jablka, 
hrušky, švestky a slívy s neoddělujícími se 
peckami, melouny, melouny vodní, hrozny, 
dýně, okurky a rajčata. 

 

Množství citrusových plodů použitých k 
výrobě 1 000 g konečného výrobku nesmí 
být menší než 200 g, z čehož musí být 
alespoň 75 g získáno z endokarpu. 
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Příloha I, odst. 
I, odrážka 
sedmá, 

„Kaštanovým krémem“ se rozumí směs 
vody, cukru a nejméně 380 g kaštanového 
krému (Castanea sativa) na 1 000 g 
konečného výrobku zpracovaná do vhodné 
konzistence. 

§ 6 odst. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

(1) Při výrobě džemu, džemu výběrového 
(Extra), džemu výběrového (Extra) 
speciálního, džemu výběrového (Extra) se 
sníženým obsahem cukru, rosolu a rosolu 
výběrového (Extra) vyrobených z jiných 
druhů ovoce než citrusových může být 
použita i šťáva a kůra z citrusových plodů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Džem výběrový (Extra), džem 
výběrový (Extra) speciální a džem 
výběrový (Extra) se sníženým obsahem 
cukru z šípků, malin, ostružin, černého 
rybízu, borůvek, červeného rybízu lze 
vyrábět pouze z nekoncentrovaného 
protlaku příslušného ovoce nebo 
nekoncentrovaný protlak může tvořit část 
vsádkové hmotnosti ovoce.  

 
 

(3) Džem výběrový (Extra), džem 
výběrový (Extra) speciální a džem 
výběrový (Extra) se sníženým obsahem 
cukru a džem z citrusových plodů lze 

32001L0113 Příloha II, 
odrážka třetí 

 
 
 
 

 
 
 

Příloha II, 
odrážka 
devátá 

 
 
 
 

Příloha I, odst. 
I, odrážka 
druhá 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha I, odst. 
I, odrážka 

druhá 
 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky:  

- ovocná šťáva z citrusových plodů: do 
výrobků vyrobených z jiných druhů ovoce: 
pouze do džemu, džemu výběrového 
(Extra), rosolu a rosolu výběrového (Extra), 

 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky:  

- kůra citrusových plodů: do džemu, džemu 
výběrového (Extra), rosolu a rosolu 
výběrového (Extra), 

 

Džem výběrový šípkový a džem výběrový 
(Extra) z malin, ostružin, z černého rybízu, 
borůvek a z červeného rybízu zbavených 
peciček lze vyrábět výlučně nebo zčásti z 
nekoncentrované dřeně z příslušného 
ovoce. 

 

 

 

 

Výběrový džem z citrusových plodů (Extra) 
však může být vyroben z celého plodu, 
nasekaného na proužky nebo plátky. 
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vyrábět jen z celých plodů citrusu 
nakrájených na proužky nebo na plátky.  

 
 

(4) Při výrobě džemu výběrového (Extra), 
džemu výběrového (Extra) speciálního a 
džemu výběrového (Extra) se sníženým 
obsahem cukru a rosolu výběrového 
(Extra) nelze mísit jablka, hrušky, slívy s 
neoddělujícími se peckami, melouny, 
melouny vodní, hrozny, dýně, okurky a 
rajčata s jiným ovocem.  

 
(5) Při výrobě džemu, džemu výběrového 
(Extra), džemu výběrového (Extra) 
speciálního a džemu výběrového (Extra) 
se sníženým obsahem cukru z šípků, 
jahod, malin, angreštu, červeného rybízu, 
slív a rebarbory lze přidávat červené 
ovocné šťávy.  

 
(6) Při výrobě džemu a rosolu z jahod, 
malin, angreštu, červeného rybízu a slív 
lze přidávat šťávu z červené řepy. 

 
 

 

 
 
 
 

Příloha I, odst. 
I, odrážka 

druhá 
 
 
 
 
 
 

Příloha II, 
odrážka čtvrtá 

 
 
 
 
 
 

Příloha II, 
odrážka pátá 

 

 

 

Tyto druhy ovoce nemohou být při výrobě 
džemu výběrového (Extra) smíseny s jinými 
druhy: jablka, hrušky, švestky a slívy 
s neoddělujícími se peckami, melouny, 
melouny vodní, hrozny, dýně, okurky a 
rajčata. 

 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

 - červené ovocné šťávy: pouze do džemu a 
do džemu výběrového (Extra) vyrobených 
ze šípků, jahod, malin, angreštu, červeného 
rybízu, švestek a slív a rebarbory, 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- šťáva z řepy salátové: pouze do džemu a 
do rosolu vyrobených z jahod, malin, 
angreštu, červeného rybízu a slív, 

§ 7 odst. 1, 2, 
3, 4, 5 písm. 

a), b), c), odst. 
6,  

(1) Podíl ovoce pro výrobu rosolu a rosolu 
výběrového (Extra) při použití vodných 
extraktů z ovoce se vypočítá odečtením 
hmotnosti vody použité pro výrobu 
vodných extraktů od celkové hmotnosti 
vodného extraktu. 

 

 

32001L0113 Příloha I, odst. 
I, odrážka třetí 

 
 
 
 
 
 
 

 

Množství šťávy nebo vodných extraktů 
použité k výrobě 1 000 g konečného 
výrobku nesmí být menší, než je stanoveno 
pro výrobu džemu. 

Tato množství se vypočítávají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. 
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(2) K džemu, džemu výběrovému (Extra), 
džemu výběrovému (Extra) speciálnímu, 
džemu výběrovému (Extra) se sníženým 
obsahem cukru, rosolu a rosolu 
výběrovému (Extra) z kdoulí lze přidat list 
pelargónie vonné Pelargonium 
odoratissimum. 

  

(3) K potravinám podle § 2 odst. 1 písm. 
d) až i) a r) lze přidávat lihoviny, víno, 
dezertní víno, ořechy, aromatické byliny, 
koření, vanilku, vanilin, vanilkové extrakty 
a med jako částečnou nebo úplnou 
náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a 
oleje jako látky zabraňující pěnění a tekutý 
pektin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I, odst. 
I, odrážka 

čtvrtá 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příloha II, 
odrážka 
desátá 

 
 
 

 
Příloha II, 
odrážka 

jedenáctá 
 
 

 
 

Příloha II, 
odrážka 
dvanáctá 

 
 

Příloha II, 
odrážka první 

 
 
 
 
 

V případě „rosolu výběrového (Extra)“ však 
nesmí být množství ovocné šťávy nebo 
vodných extraktů použitých k výrobě 1 000 
g konečného výrobku menší, než je 
stanoveno pro výrobu džemu výběrového 
(Extra). 

Tato množství se počítají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

— listy pelargonie vonné (Pelargonium 
odoratissimum): do džemu, džemu 
výběrového (Extra), rosolu a rosolu 
výběrového (Extra) vyrobených z kdoulí, 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- lihoviny, víno a likérové víno, ořechy, 
aromatické byliny, koření, vanilka a 
vanilkové extrakty: do všech výrobků, 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- vanilin: do všech výrobků 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- med ve smyslu směrnice Rady 
2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o 
medu (1): do všech výrobků jako úplná 
nebo částečná náhrada cukrů, 
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(4) Při výrobě marmelády lze přidávat 
éterické oleje z citrusových plodů.  

  

 

 

(5) Ovocné suroviny podle § 2 odst. 1 
písm. a) a t) až v) se zpracovávají  

 

a) zahříváním, chlazením nebo 
zmrazením, 

 

b) sublimačním sušením neboli 
sušením za mrazeného stavu, nebo 

 

c) zahušťováním do míry technicky 
možné.  

  

(6) Meruňky a slívy určené pro výrobu 
džemu výběrového (Extra), džemu 
výběrového (Extra) speciálního a džemu 
výběrového (Extra) se sníženým obsahem 
cukru mohou být zpracovány také jinými 

Příloha II, 
odrážka 
sedmá 

 
 

 
Příloha II, 

odrážka osmá 
 

 
 

Příloha II, 
odrážka šestá 

 
 
 
 

Příloha III, 
písm. B, odst. 

1, odrážka 
první, druhá, 

třetí, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příloha III, 
písm. B, odst. 

2 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- jedlé oleje a tuky jako odpěňovače: 

do všech výrobků, 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- tekutý pektin: do všech výrobků, 

 

Do výrobků vymezených v příloze I mohou 
být přidány tyto další složky: 

- étherické oleje z citrusových plodů: pouze 
do marmelády a do rosolové marmelády, 

 

Výrobky vymezené v bodech 1, 2, 3 a 4 
části A mohou být zpracovány 

těmito způsoby: 

— tepelnou úpravou, zchlazením nebo 
zmražením, 

— sublimačním sušením, 

— zahušťováním do technicky možné míry 

 

 

 

 

Meruňky a švestky a slívy, které mají být 
použity k výrobě džemu, mohoubýt kromě 
sublimačního sušení zpracovány také 
jinými postupy sušení. 
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dehydratačními procesy, než je 
sublimační sušení.  

 

§ 8 odst. 1 (1) Citrusová kůra může být 
přechovávána v nálevu. 

32001L0113 Příloha III, 
písm. B, odst. 

3 

Kůra citrusových plodů může být 
uchovávána v nálevu. 

Příloha č. 1 Členění zpracovaného ovoce na druhy a 
skupiny a minimální hmotnostní podíl 
ovoce v 1 kg potraviny 

32001L0113 Příloha I, odst. 
I, odrážka 

první,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha I, odst. 

I, odrážka, 
druhá,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha I, odst. 

I, odrážka 
třetí,  

Množství pulpy nebo dřeně použité k 
výrobě 1 000 g konečného výrobku nesmí 
být menší než 

— 350 g obecně, 

— 250 g u červeného rybízu, jeřabin, 
rakytníku, černého rybízu, 

šípků a kdoulí, 

— 150 g u zázvoru, 

— 160 g u plodů kešu, 

— 60 g u plodů mučenky. 

 

Množství pulpy použité k výrobě 1 000 g 
konečného výrobku nesmí být 

menší než 

— 450 g obecně, 

— 350 g u červeného rybízu, jeřabin, 
rakytníku, černého rybízu, 

šípků a kdoulí, 

— 250 g u zázvoru, 

— 230 g u plodů kešu, 

— 80 g u plodů mučenky 

 

Množství šťávy nebo vodných extraktů 
použité k výrobě 1 000 g konečného 
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Příloha I, odst. 

I, odrážka 
čtvrtá,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Příloha I, odst. 

I, odrážka 
pátá,  

 
 

 
 
Příloha I, odst. 

I, odrážka 
sedmá, 

výrobku nesmí být menší, než je stanoveno 
pro výrobu džemu. 

Tato množství se vypočítávají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. 

 

V případě „rosolu výběrového (Extra)“ však 
nesmí být množství ovocné šťávy nebo 
vodných extraktů použitých k výrobě 1 000 
g konečného výrobku menší, než je 
stanoveno pro výrobu džemu výběrového 
(Extra). 

Tato množství se počítají po odečtení 
hmotnosti vody použité pro přípravu 
vodných extraktů. Tyto druhy ovoce 
nemohou být při výrobě rosolu výběrového 
(Extra) smíseny s jinými druhy: jablka, 
hrušky, švestky a slívy s neoddělujícími se 
peckami, melouny, melouny vodní, hrozny, 
dýně, okurky a rajčata. 

 

 

Množství citrusových plodů použitých k 
výrobě 1 000 g konečného výrobku nesmí 
být menší než 200 g, z čehož musí být 
alespoň 75 g získáno z endokarpu 

 

 

 

„Kaštanovým krémem“ se rozumí směs 
vody, cukru a nejméně 380 g kaštanového 
krému (Castanea sativa) na 1 000 g 
konečného výrobku zpracovaná do vhodné 
konzistence. 
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Příloha č. 2 
 

Fyzikální a chemické požadavky na jakost 
zpracovaného ovoce 

32001L0113 Příloha I, odst. 
II 

Obsah rozpustné sušiny stanovený 
refraktometricky ve výrobcích vymezených 
v části I musí být nejméně 60 %, kromě 
výrobků, v nichž byly cukry zcela nebo 
zčásti nahrazeny náhradními sladidly. 

Aniž je však dotčen čl. 5 odst. 1 směrnice 
2000/13/ES, mohou členské státy s cílem 
zohlednit některé zvláštní případy povolit 
vyhrazené názvy pro výrobky vymezené v 
části I, u nichž je obsah rozpustné sušiny 
menší než 

60 %. 

 
 

 
 

Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu EU 
 

32001L0113 
 

Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a 
marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě 
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